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P O S T P R E S S

Bruggeman & Desouter - kortweg BDMO - in 
Meulebeke is specialist in het maken van 
luxe dozen. Kartonnen verpakkingen voor 

chocolade, champagne, geschenken, of speciale 
producten. De 75 medewerkers maken verpak-
kingsmateriaal dat er niet alleen fantastisch uit-
ziet, maar bovendien de producten veilig verpakt. 
BDMO is dan ook BRC-gecertificeerd.

“De markt voor de verpakkingen die wij maken 
vertoont een zeer gezonde groei”, zegt production 
manager Peter Hillewaere. “Dat gaat niet vanzelf. 
Voortdurend zoeken we vernieuwende oplossin-
gen voor onze klanten. Daarbij zoeken we perma-

BDMO INVESTEERT IN 
RAPIDA RDC 106 ROTATIESTANS EN ZIET 
KWALITEIT EN PRODUCTIE STIJGEN

Vanzelfsprekend moeten luxe dozen van een onberispelijke 
kwaliteit zijn. Maar hoe koppel je kwaliteit aan hoge efficiency? 
BDMO in Meulebeke zoekt de oplossing in het verbeteren van het 
 machinepark met onder andere robots en met een investering in 
de Rapida RDC 106 rotatiestans van Koenig & Bauer.



PACKFACTS
2 0 2 0  051

www.bdmo.com
www.koenig-bauer.com

nent naar mogelijkheden om zowel de kwaliteit 
van de dozen te verbeteren als de productie te 
verhogen.”

GEWELDIGE WINST
Hillewaere werkt al veertig jaar in de grafische 
industrie en weet dat een langetermijnvisie nood-
zakelijk is om in een competitieve markt overeind 
te blijven. “We investeren fors in het robotiseren 
van een deel van onze productielijnen. In febru-
ari dit jaar installeerden we een Rapida RDC 106 
rotatie stans van Koenig & Bauer. We analyseerden 
de aanbieders, voerden testen in de praktijk uit  
en kwamen tot de conclusie dat we met deze 
 machine een geweldige winst boeken op het ge-
bied van kwaliteit en productiviteit.”

Voor het karton met een dikte van 1,3 tot soms wel 
3 mm dik gebruikt BDMO een vlakstans. “Die ma-
chine op halfformaat is in feite niet geschikt voor 
de wikkels van papier die we maken. De insteltijd 
van de vlakstans kan wel oplopen tot anderhalf 

uur. De maximale output die we haalden was zo’n 
3.000 vel per uur. Nog belangrijker is dat messen 
in de hoeken nooit perfect aansluiten. Bij karton 
minder erg, maar funest bij papieren wikkels. Het 
uitbreken van het materiaal levert allerlei proble-
men op.”

PRECIES EN SECUUR
Met de komst van de RDC 106 zijn die moeilijk-
heden opgelost. “De stans draait vanaf de eerste 

dag probleemloos. Het is echt ‘plug & play’. Het 
formaat bedraagt met 70/100 het dubbele van de 
vlakstans. Instellen is binnen een kwartier klaar. 
Een belangrijk voordeel van deze stans is dat we 
veel preciezer en secuurder kunnen werken, en 
dat tegen een snelheid tot wel 15.000 vel per uur. 
We kunnen een lichte radius inzetten, waardoor 
het materiaal niet scheurt. Bovendien kun je veel 
exacter stansen en levert de dagelijkse praktijk het 
bewijs dat de keuze voor magnetische plaatcilin-
ders de juiste is. De vlakstans levert brute kracht 
met 300 ton persdruk, met de rotatiepers kunnen 
we die druk veel nauwkeuriger instellen.”

De operators werken met veel plezier met de nieu-
we stans. “Bijzonder vind ik de perfecte werking 
van de uitleg. De gestanste vellen komen exact 
uitgelijnd op elkaar te liggen. Je kunt dan zonder 
allerlei extra stappen in de productie te zetten 
hele blokken tegelijk uitbreken. We hebben al-
lerlei ideeën over manieren waarop we de stans 
nog intensiever kunnen inzetten, waardoor de 

kostprijs van onze producten omlaag kan en we 
tegelijkertijd de kwaliteit nog hoger kunnen op-
schroeven. Papier dat een beetje verfrommeld in 
de hoeken van de dozen ligt, zul je bij BDMO niet  
aantreffen.” 

SPECS RAPIDA RDC 106  
(NU CUTPRO X 106)

// Maximaal velformaat 740 x 1.060 mm
// Maximale snelheid 15.000 vel/uur
// Substraatdikte 0,03 tot 0,6 mm
// Steltijd slechts 20 minuten 
// Gescheiden processen van pregen, rillen en 

stansen, waardoor maximale kwaliteit
// Inclusief uitbreekunit op maximale snelheid
// Productiesnelheid maximaal 15.000 vel/uur
// In-line separatie mogelijk, bij maximale 

 machinesnelheid

PETER HILLEWAERE:
“ De dagelijkse praktijk levert het bewijs dat de keuze 
voor magnetische plaatcilinders de juiste is.”


